برنامج اللغة اإلنجليزية التحضيري المكثفMETU ،
اعتبارا من سبتمبر 2017
تقدم جامعة متروبوليتان -بودابست دورات دراسية مكثفة تحضيرية في اللغة اإلنجليزية لمدة فصل
واحد أو فصلين دراسيين للطالب الدوليين الذين يعتزمون مواصلة دراستهم األكاديمية (البكالوريوس
أو الماجستير) في اللغة اإلنجليزية ،لتحسين المهارات اللغوية العامة .الطالب الذين يحضرون الدروس
بانتظام ،والذين نجاحوا باستكمال جميع متطلبات الدراسة والوصول إلى الحد األدنى من المستوى
األول في امتحان اللغة النهائي ،يمكنهم التقديم إلى هذا البرنامج.
فوائد البرنامج:
 يتيح البرنامج للطالب فرصة رائعة الكتساب خبرة ثقافة أكاديمية جيدة ،والتعرف على طالب جددواالنضمام للحياة الجامعية.
 يكتسبوا الطالب من خالل البرنامج فهم لكيفية الدراسة واألداء في بيئة أكاديمية متعددة الثقافات. البرنامج التحضيري يساعد الطالب على تعلم الدراسة بشكل مستقل ،واستخدام الوسائل التعليمةالمتاحة مثل (كوسباس  )CooSpaceالمقدم من الجامعة.
مستوى الدخول:
لإلنضمام للبرنامج يجب يكون مستوى الدخول يتوافق مع إيلتس  IELTSمن ( 4.5في حالة فصلين
دراسيين) أو ( 5.0في حالة دورات فصل واحد).
محتوى البرنامج:
 يتم تقسيم الطالب إلى مجموعات بناء على اختبار مستوى اللغة ،وسيتم عمل االختبار الكتابي قبل بدأالبرنامج.
 بناء على نتيجة اختبار مستوى اللغة ،سيتلقى الطالب تقرير عن مستواهم الحالي ،ومن ثم يتم تحديدالمستوى الذي يمكنهم التقدم إليه ،لألخذ بنتيجة البرنامج فيما بعد.
 قد ينصحوا الطالب المسجلين في فصل دراسي واحد ،بمواصلة دراستهم لفصل دراسي آخر ،فيحالة أن نتيجة اختبار مستوى اللغة لم يمكنهم من البدء وااللتحاق بهذا البرنامج .أما بالنسبة لطالب
الفصلين الدراسيّن ،سيتم تقيّم مهاراتهم مرة أخرى لتحديد المجموعات الدراسية المناسبة لمواصلة
دراستهم.
 يتكون كل فصل دراسي من  300ساعة عمل ،مقسمة إلى  20-16ساعة في األسبوع ،و  80دقيقةللمحاضرة  -على حسب الحاجة  -في مواضيع مختلفة.
 ينتهي كل فصل دراسي بامتحان ،وفقط الطالب الناجحون  ،في نهاية المرحلة المتوسطة أو فوقالمتوسطة ،يمكنهم بدء دورات البكالوريوس أو الماجستير.

 يحصل الطالب على درجة عملية في كل مادة في نهاية الترم الدراسي ،ويحصلون على درجة فيامتحان نهاية الفصل الدراسي ،النتيجة االجمالية لدرجات العملي ونتيجة االمتحان النهائي ،ستكون
الدرجة النهائية التي ستكتب في الشهادة الصادرة بناء على طلب الطالب.
 في بداية الفصل الدراسي يكتب الطالب امتحان وهمية ( امتحان للتدريب على اإلمتحان النهائي فقط)للحصول على فهم لالمتحان النهائي.
متطلبات انهاء الدراسة:
 يجب على الطالب حضور الدروس بانتظام ،وإكمال الواجبات والمشاركة في األعمال الدراسيةبالصف.
 على الطالب استكمال جميع المهام والواجبات المعطاة لهم خالل الفصل الدراسي للحصول علىدرجات العملي.
 يجوز فقط للطالب الذين حصلوا على درجات العملي في جميع المواد خوض إمتحان الترم النهائي. في حال فشل الطالب في امتحان نهاية الترم ،يمكنه إعادة االمتحان مرة واحدة في نهاية الفصلالدراسي ،ولكن ليس قبل أسبوع من االمتحان النهائية للفصل الدراسي.
الغياب:
 يتم تسجيل الحضور إلكترونيا ويتلقى الطالب رسائل منتظمة عن الغياب .من أجل الحصول علىجميع المعلومات الالزمة ،يجب على جميع الطالب تسجيل عنوان البريد اإللكتروني الذي يتم استخدامه
في النظام اإللكتروني (كوسباس .) CooSpace
 ال يمكن أن يغيب الطالب أكثر من  30( ٪10ساعة حضور) من ساعات الحضور خالل فصلدراسي واحد .في حال الغياب أكثر من النسبة المذكرة لن يستطيع الطالب إكمال الدورات ،ولن يتمكن
من اجراء امتحان نهاية الفصل الدراسي ،ومن ثم لن يحصول على شهادة .وباإلضافة إلى ذلك ،تنهي
الجامعة وضع الطالب ويتم فصله ،ويتم إبالغ مكتب الهجرة واللجوء بإن الطالب لم يتمكن من اكمال
دراسته.
 في حالة تأخر الطالب عن الدرس أكثر من  10دقائق  ،يجوز للمعلم تسجيل الطالب غياب. في حالة وصول الطالب للصف دون تحضير ،وإذا لم يحمل أدوات الدراسة الالزمة للمشاركة فياألعمال التطبقية ،يجوز للمعلم أن يطلب من الطالب مغادرة الفصل ،ويتم تسجيله غياب.
 في حالة وجود أكثرمن درس في أي يوم دراسة ولم يصل الطالب في غضون  20دقيقة بعد بدءالدرس األول ،سيتم إلغاء جميع دروس ذلك اليوم وسيتم تسجيل الطالب غياب.
 -يمكن قبول الغياب فقط في الحاالت المحددة في شروط نظام الدراسة.

تقدير:
تعتمد الدرجات العملية على إنجاز المهام التالية:
 اختبارات منتظمة للمفرادات وقواعد اللغة، اختبارات منتظمة للتقدم، العروض والتقديم الشفهي، المقاالت المقدمة إلى الصف، الواجبات المنزلية، المشاركة في األعمال الطبقية.امتحان نهاية الترم:
 اختبار للمفردات الدخول. امتحان كتابي (الختبار مهارات الكتابة والقراءة :وقواعد اللغة ،القراءة واالستيعاب والكتابة). امتحان شفهي (الختبار مهارات الحديث واالستماع :واالستماع والفهم). في حال فشل الطالب في االمتحان ،يجوز له إعادة االمتحان عندما يتم تسديد رسوم إعادة االمتحانفي الوقت المناسب.
 يجوز للطالب الذين يرغبون في تحسن درجة امتحان نهاية الفصل الدراسي ،تحسين الدرجة بمجرددفع الرسوم الالزمة في الوقت المناسب ،بشرط إذا كانوا قد فشلوا في اختبارات المهارات .أما في حالة
امتحان تحسين الدرجة ،فدرجة امتحان التحسن ستكون الدرجة النهائية حتى لو كانت درجة التحسين
أقل من درجة االمتحان السابق.
هام:
يجب الحصول على  ٪60في اختبار المفردات لبدء امتحان نهاية الفصل الدراسي.
يجب الحصول على  ٪40على األقل في اختبار المهارات الجتياز االمتحان.
المحتوى والمصادر والحد األدنى من نتيجة االمتحان:
 )1المحتوى والمصادر:
كمبدأ عام ،يجب على الطالب أن يظهروا معرفتهم الكاملة للكتب الدراسية (المخصصة وفقا
للمستويات ،وحسب الحد األدنى الذي يحصل عليه في امتحان نهاية الفصل الدراسي ،للمرور إلى
المستوى التالي أو بدء برنامج البكالوريوس  /الماجستير) .يستخدم البرنامج التحضيري نفس الكتب
والمواد األساسية التي تنتهي بكثير من الموارد والمراجع اإلضافية.
 - B1-B2ملف اللغة اإلنجليزية اإلصدار الثالث مرجع أخر (أي ما يعادل مستوى  IELTSإيلتس
 ، 5.0يجب إظهاره عن االمتحان لبدء الفصل الدراسي الثاني).

 – B2التخاطب مستوى فوق المتوسط (يجب إظهاره ما يعادل مستوى إيلتس  5.5عند االمتحان لبدء
برنامج البكالوريوس  /الماجستير)
للمزيد من المعلومات عن معنى كل مستوى برجاء االطالع على الرابط التالي ( االطار األوروبي
المشترك):
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf
ملحوظة:
هام جدا أن يحضروا الطالب مع األدوات الالزمة ،أي كتاب الدورة المصنف ،دفتر /قلم الخ.
برجاء األخذ في عين االعتبار بأن حضور المحاضرات فقط ال يضمن النجاح ،على الطالب الدراسة
بشكل مستقل في المنزل عدد ساعات ال تقل عن عدد ساعات المحاضرات للوصول للنتيجة الالزمة.
في حال إذا كان مستوى الدخول أقل من  ،B1يجب على الطالب بذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح.
في حالة فشل الطالب لتلبية متطلبات الدراسة الخاصة بالدورات التحضيرية ،سوف تنهي الجامعة
وضع الطالب بالفصل ،وإرسال تقرير إلى مكتب الهجرة واللجو بأن الطالب لم يتمكن من إكمال
متطلبات الدراسة.

